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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr.25.698 din 25.06.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 23.06.2010 în şedinŃa ordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neam Ń 

 
În conformitate cu prevederile art. 39, alin (1) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea 

AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIłIA nr.2.492 din 15.06.2010, 
completată prin DispoziŃia nr.2.545 din 21.06.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: dl. Primar- Gheorghe ŞTEFAN, dl. Viceprimar – Dragoş Victor 
Chitic, d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu 
- Administrator Public  şi  21 consilieri, care au fost aleşi. De asemenea, în calitate de invitaŃi 
participă: D-na Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, dl. Marin Bordei – Şef Serviciu 
Administrare Patrimoniu, dl.Dan Florea – Arhitectul Muncipiului, d-ra Oana Catzaiti – Şef 
AdministraŃie Publică Locală,  directori ai societăŃilor comerciale din subordinea consiliului local şi  
reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 23 de consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Vasile Ouatu– Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot Procesele Verbale ale şedinŃelor 
Consiliului Local din data de 27.05.2010, 03.06.2010 şi 11.06.2010, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei 
nr. 2.492 din 15.06.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.17 la nr.25 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispozitia nr. 2.545 din 21.06.2010, iar proiectul de hotărâre nr. 5 este retras de pe 
ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr.2546 din 21.06.2010.  

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii pentru schimbarea destinaŃiei unor construcŃii 

individuale cu orice funcŃiune; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – LocuinŃă individuală P+M 
amplasată pe terenul proprietatea Toma Doina, situată în Piatra NeamŃ, str. Smaraldului nr. 4; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

3. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ 
şi Camera de ComerŃ şi Industrie NeamŃ pentru a organiza manifestările dedicate „Zilelor Oraşului” 
Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea unui imobil proprietatea 
municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cadrului general de 
evacuare a persoanelor care ocupă abuziv locuinŃele administrate de către S.C. Locativserv S.R.L. 
Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 

6. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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7. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ pe anul 
2010; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

9. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
NeamŃ a unor suprafeŃe de teren; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

10. HOTĂRÂRE privind modificarea punctului 1 al Art. 1 din HCL nr. 76/26.03.2010; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

11. HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 29,05 mp, 
situat în str. Titu Maiorescu bl. F36, sc. B, parter; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

12. HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă totală de 90,47 
mp situat în str. Dărmăneşti f.n.; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri în suprafaŃă de 963 mp situate în 
str. Mihai Stamatin, f.n.; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

14. HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaŃiei, pe o perioadă de 10 ani, a spaŃiului situat în 
Piatra NeamŃ, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 12 din spaŃiu de învăŃământ, în spaŃiu la dispoziŃia 
Consiliului Local al municipiului Piatra NeamŃ, în vederea înfiinŃării unui Centru de servicii sociale; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

15. HOTĂRÂRE privind implementarea în continuare a Proiectului „GrădiniŃa de Vară” în 
perioada 28  iunie – 20 august şi alocarea sumei de 2.500 lei pentru procurarea de rechizite şcolare; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

16. HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinŃă; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 
 Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr. 2.545 din 21.05.2010: 

17. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiŃional la contractul nr. 34093/04.08.2010 
privind concesionarea serviciului public de salubrizare a municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

18. HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaŃie publică cu strigare a terenului în suprafaŃă de 
350 mp, situat în Aleea Tineretului; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la investiŃia “Modernizarea 
reŃelelor termice din municipiul Piatra NeamŃ – etapa II”; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

20. HOTĂRÂRE privind închirierea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă situate la 
parter de bloc din strada Privighetorii; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

21. HOTĂRÂRE privind     
             - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de 
fezabilitate pentru  investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe H4, Aleea Plaiului din 
municipiul Piatra NeamŃ”; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de 
fezabilitate pentru  investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe B2, PiaŃa 22 Decembrie din 
municipiul Piatra NeamŃ”; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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24. HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pentru colectat, transportat şi depozitat deşeuri 
de la persoane fizice, agenŃi economici, instituŃii publice şi de pe domeniul public; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

25. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaŃă de 209,80 mp în str. 
Luceafărului f.n., în vederea extinderii construcŃiei; 
   - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea procedurii pentru schimbarea destinaŃiei unor construcŃii individuale 
cu orice funcŃiune; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
231 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobare PUZ şi RLU aferent –“LocuinŃă individuală P+M amplasată pe terenul 
proprietatea Toma Doina, din str. Smaraldului nr.4, din municipiul Piatra NeamŃ”;             
 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
232 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Camera de ComerŃ şi 
Industrie NeamŃ pentru a organiza manifestările dedicate « Zilelor Oraşului »  Piatra NeamŃ;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE (dl. Consilier local Neculai Tănase, dl. 
Consilier local Gheorghe Dumitreasa şi d-na consilier local Aurelia Simionică). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
233 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea unui imobil proprietatea 
municipiului Piatra NeamŃ;        

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.      
  Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
234 a Consiliului. 
 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul municipiului 
Piatra NeamŃ;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
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 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
235 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 
2010;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
236 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Piatra NeamŃ;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
237 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra NeamŃ a 
unor suprafeŃe de teren;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat  cu 2 voturi ABłINERE (dl. Consilier local Viorel Chirilă şi dl. Consilier local Liviu 
Negelschi). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
238 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind modificarea punctului 1 al art.1 din HCL nr.76/26.03.2010;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 5 voturi ABłINERE (dl. Consilier local Viorel Chirilă şi dl. Consilier local Liviu 
Negelschi, dl. Consilier local Neculai Tănase, dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa şi d-na 
consilier local Aurelia Simionică). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
239 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 29,05 mp, situat în str. 
Titu Maiorescu bl.F36, sc.B, parter;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
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   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
240 Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă totală de 90,47 mp situat 
în str. Dărmăneşti f.n;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
241 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea schimbului de terenuri în suprafaŃă de 963 mp situate în str. Mihai 
Stamatin f.n.;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
242 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind schimbarea destinaŃiei pe o perioadă de 10 ani, a spaŃiului situat în Piatra 
NeamŃ, str. Ion Ionescu de la Brad nr.12, din spaŃiu de învăŃământ, în spaŃiu la dispoziŃia Consiliului 
Local al municipiului Piatra NeamŃ, în vederea înfiinŃării unui Centru de servicii sociale;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
243 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind implementarea în continuare a Proiectului “GrădiniŃa de vară” în perioada 28 
iunie – 20 august;             
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
244 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind încheierea unui act adiŃional la contractul nr. 34.093/04.08.2010 privind 
concesionarea serviciului public de salubrizare a municipiului Piatra NeamŃ;           
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
245 a Consiliului. 
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Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind vânzarea prin licitaŃie publică cu strigare a terenului în suprafaŃă de 350 mp, 
situat în Aleea Tineretulu;           
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
246 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobarea studiului de fezabilitate la investiŃia “Modernizarea reŃelelor termice 
din municipiul Piatra NeamŃ – etapa II”;           
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
247 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind închirierea unor spaŃii cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă situate în strada 
Privighetorii;           
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
248 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 pentru unele măsuri privind centralele termice disponibilizate total şi spaŃiile libere din 
centralele termice dezafectate parŃial;           
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
249 a Consiliului. 
 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru 
investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe H4, Aleea Plaiului din municipiului Piatra NeamŃ”;           
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
250 Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru 
investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe B2, PiaŃa 22 Decembrie din municipiul Piatra 
NeamŃ. 
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 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
251 Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind actualizarea tarifelor pentru colectat, transportat şi depozitat deşeuri de la 
persoane fizice, agenŃi economici, instituŃii publice şi de domeniul public. 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
252 Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind concesionarea directă a terenului în suprafaŃă de 209,80 mp, situat în str. 
Luceafărului f.n. în vederea extinderii;. 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
253 Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind alegerea Preşedintelui de şedinŃă. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă invită consilierii locali să facă propuneri. 
 Dl. Consilier local Dragoş Chitic propune pe dl. Consilier local Andrei Baciu. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la propunerea d-lui consilier local Dragoş 
Chitic, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
254 Consiliului. 
 
 Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului informează Consiliul Local că dl. Primar Gheorghe 
Ştefan mai are 20 de zile de concediu de odihnă, care vor fi luate în 2 tranşe a câte 10 zile. 

 
Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de ŞedinŃă – declară 

închise lucrările şedinŃei. 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 
Dl. Vasile OUATU – Preşedinte de şedinŃă – SS Indescifrabil 

 
            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 
 
 
 
MN/MN 
2 ex. 
Ds.I 


